
                     

 

Informace k možnostem dotace na Komunitní centrum 
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj/prostřednictvím MAS Blaník, z. s. 

Plánovaná celková alokace výzvy MAS: Alokace: 7 266 370,- 

Plánované vyhlášení výzvy MAS: prosinec 2017 – leden 2018 

Realizace projektu zahájena nejdříve: k 1. 1. 2014 

Realizace projektu ukončena nejpozději: bude upraveno v konkrétní výzvě MAS  

Výše způsobilých výdajů:minimální výše: bude stanoveno v konkrétní výzvě MAS 

Dotace – spoluúčast žadatele 5%. Na vedlejší aktivity projektu vynaloženo maximálně 15% celkových způsobilých 

výdajů projektu. 

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 

svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí , církve, církevní organizace  

 

Indikátory:  

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce – k naplnění cílové hodnoty CLLD hodnota  indikátoru 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb – k naplnění cílové hodnoty CLLD hodnota indikátoru 4 

Kapacita služeb a sociální práce – k naplnění cílové hodnoty CLLD hodnota indikátoru 45 

 

 

Komunitní centra = víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci 

jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a 

zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. 

Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného 

projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.  

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního 

poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace 

a sociálního začleňování. 

Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním 

vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního 

pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné. 

 

Co by šlo z dotace hradit: 

 

Hlavní podporované aktivity:  (85% a více celkových způsobilých výdajů): 

 

Stavby, stavební úpravy, rekonstrukcestavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící 

komunitnímu centru,  

➢ vytvoření zázemí pro poskytování služeb komunitního centra,  

➢ budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci 

stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka 

realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je součástí projektové dokumentace a souvisí s 

realizovaným projektem).  

 

Nákup pozemků a staveb  

➢ nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako 

komunitní centrum, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů 

➢ nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako komunitní centrum 

 

Pořízení vybavení budov a zázemí  

➢ pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování služeb komunitního 

centra.  

 

Pořízení automobilu  



                     

 

➢ nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb  

 

DPH  

➢ pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,  

➢  je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,  

➢  pokud je žadatel neplátce DPH.  

 

 

Vedlejší aktivity projektu (maximálně 15%  z celkových způsobilých výdajů) 

• demolice staveb na místě realizace projektu, 

• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky), 

•  zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

• zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 

• studie proveditelnosti, 

• povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby 

součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí 

pořizovací ceny vybavení).  

 

 

 

Další podrobnosti k dotaci budou uvedeny ve výzvě MAS Blaník a na následujících odkazech: 

Obecná pravidla IROP: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-

7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/daa7cac8-093b-4453-8b61-

34470f9dd824/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf?ext=.pdf 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – přílohy:  https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 
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